info@ubytovani-zdarske-vrchy.cz

Vítejte v ubytování Žďárské vrchy. Přejeme vám příjemný pobyt
V této informační brožuře uvádíme důležité informace, které vám usnadní pobyt,
informace o úklidu a návrhy na výlety.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás na některém z níže uvedených tel.
číslech nebo jednoduše zaklepejte na dveře. Jsme tu, abychom vám pomohli.
Příjemný pobyt!
Michaela a Ritchie King
+420 727 967 747
+420 702 213 008
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Vysočina
Tato oblast České republiky je známá jako Vysočina.
Název je odvozen od názvu Českomoravská vrchovina,
kopcovitá zvlněná krajina ležící mezi dvěma historickými
zeměmi České republiky. Hranici mezi Čechami a
Moravou najdete mimo Žďár nad Sázavou, v rekreačním
středisku Pilák.

Vysočina dosahuje výšky přes 800 metrů nad mořem, a to ve dvou
odlišných pohořích, Žďárské Vrchy na severu regionu a Jihlavské
Vrchy na jihozápadě.
Nachází se v samém srdci České republiky, původní lesy zde byly
lidskou činností přeměněny na zvlněnou kultivovanou step,
s nízkými kopci a údolími, množstvím lesů, loukami a mnoha
malebnými jezery. Masa obdělávaného lesa pokrývá většinu
nejvyšších oblastí regionu.

Dějiny regionu byly do značné míry ovlivněny přírodními
podmínkami. Středověká kolonizace a industrializace v 19. století se
na Vysočinu dostaly později než na Českou a Moravskou nížinu.
Výsledkem bylo, že region byl ušetřen znečištění životního prostředí
a devastace velkých oblastí rozvojovým průmyslem.
Vysočina se může pochlubit nedotčeným prostředím. Tento region
je považován za ostrov zdraví zaklíněný mezi třemi městskými
centry v Praze, Brně a Vídni. Částečně proto se kraj Vysočina jako
první stal členem Asociace zdravých měst a regionů a získal oficiální
název „Zdravý region“.
Agrární obyvatelstvo Vysočiny je rozloženo do sedmi set měst a vesnic, které jsou
propojeny bohatou sítí silnic. Pro Vysočinu jsou typické malé
vesnice poblíž místních center, obvykle klidné městečko
s počtem obyvatel tři až deset tisíc. Existují pouze čtyři města
s počtem obyvatel přes dvacet tisíc. Jihlava, krajské město
s padesáti tisíci obyvateli, a Žďár nad Sázavou, bývalé krajské
město, jsou dva z nich. Lidé na Vysočině si mohou užít výhod
života na venkově a zaručit jim snadný přístup k modernímu
zařízení nabízenému v místních centrech.
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Bývalým krajským městem, odkud jej sesadila Jihlava, je
Žďár nad Sázavou. Jeho historie sahá až do 13. století a je
úzce spjata se žďárským cisterciáckým klášterem. Kardinál
František z Ditrichštejna povýšil Žďár na město v roce 1607.
Původní klášter získal dnešní podobu rozsáhlými
přestavbami v 18. století. Kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře je jedním ze Santiniho děl a je považován za
nejlepší svého druhu a od roku 1994 je zapsán na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.

Historie poskytla Vysočině další uznávané památky; historické
centrum Telče a židovské ghetto v Třebíči také nesly klasifikaci
mezinárodních památek UNESCO. Památky, které zanechala
historie, doprovázejí způsob, jakým lidé změnili krajinu a doplňují
její přírodní krásy.
S ohledem na kontinentální klima nabízí Vysočina návštěvníkovi
teplá suchá léta, kdy můžete plně ocenit ty dlouhé líné dny, které
vizuálně sledují dozrávání obilných plodin a stejně tak chladné
svěží zimní dny s jasnou oblohou a pronikavým slunečním svitem,
při kterých si můžete užívat běžecké lyžování, které máte na dosah
ruky.

Vysočina je skvělým místem k životu, práci a odpočinku – nebo jen na
návštěvu.

Vítejte na Vysočině!
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Úklidové informace
Chceme, abyste si odpočinuli a užili si s námi čas v Ubytování Žďárské Vrchy.
Abychom to všem našim hostům usnadnili, žádáme vás, abyste dodržovali níže
uvedené pokyny. Rádi vám vysvětlíme vše, čím si nejste jisti.

Opuštění nemovitosti
•

Pokud nebylo s majiteli předem dohodnuto, odhlaste se do 10:00. Vážíme si,
pokud nám předem sdělíte, kdy máte v úmyslu odejít

•

Očekává se, že zákazníci po sobě před odjezdem uklidí

•

Nežádáme o složení zálohy, ale očekáváme, že nás hosté informují o jakýchkoli
porušeních a souhlasí s přijetím odpovědnosti za případné náklady na opravu

•

Někdo bude přítomen, aby od vás převzal klíče a popřál vám bezpečnou další
cestu. Pokud to nebude možné, lze klíče ponechat v uzamčené schránce na
místě. Toto by mělo být dohodnuto před odjezdem
Pravidla pro domácí mazlíčky

•

Jakákoli domácí zvířata doprovázející zákazníky musí být plně vyškolena a
socializována

•

Pokud chcete nechat domácí mazlíčky v objektu, když jste mimo cesty, je nutné
se předem domluvit s majiteli

•

Rovněž vás žádáme, abyste venčili domácí mazlíčky venku (na zahradě), a
abyste hovínko odstranili třeba pomocí pytlíků
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Další informace

Co dělat
•

Požádejte majitele o plynový gril. Můžeme poskytnout i lahve na plyn

•

Po každém použití by měl být gril vyčištěn a bezpečně uložen

•

Při využívání energie a vody berte v úvahu životní prostředí

•

Pokud je to možné, recyklujte – použijte komunální nádoby na papír, plasty, sklo
a bio-odpad

•

Pokud používáte hry a hračky, které poskytujeme ve společném úložném
prostoru, vyčistěte je a na konci každého dne je vraťte

•

Respektujte prosím potřeby ostatních hostů, abyste pomohli vytvořit příjemné
prostředí pro všechny

•

Pokud něco potřebujete, zeptejte se. Jsme zde, abychom vám co nejvíce pomohli

•

Zákazníci mohou mít hosty. Host může přenocovat se souhlasem majitelů. Za
přenocování bude hostům účtována příslušná sazba. V případě potřeby lze
zajistit další ložní prádlo a ručníky

Co nedělat
•

V objektu není dovoleno kouřit

•

Míčové hry, které by mohly poškodit rostliny na zahradě, nejsou povoleny

•

Zařízení v bezpečném skladovacím prostoru zde ponechává zákazník na vlastní
riziko

Děkujeme za pochopení
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Otevírací doba se může lišit

Nakupování

Světnov – Na hlavní silnici je malý

•

Po - Pá

07.30 – 12.00

•

Čt - Pá

13.00 – 15.30

•

Sobota

07.00 – 10.00

a běžných potřeb je tento obchod

•

Po - Pá

06.30 – 18.00

v sousední vesnici velmi dobře

•

Sobota

06.30 – 12.00

zásoben. Leží na hlavní ulici v srdci

•

Neděle

09.00 – 11.00

Polnička – Co-op leží uprostřed této

•

Po - Pá

06.30 – 11.30

vesnice a nabízí podobný sortiment

•

Po - Pá

12.30 – 16.00

potravin.

•

Sobota

06.30 – 10.00

•

Po - Ne

07.00 – 22.00

•

Po - Ne

07.00 – 22.00

obchod, který je ideální pro čerstvý
chléb, uzeniny a další základní
potřeby.

Škrdlovice – Pro větší výběr potravin

vesnice.

Žďár nad Sázavou – Kaufland je
velký supermarket a nachází se hned
vedle hlavního nádraží.

Žďár nad Sázavou – Albert je další
velký supermarket poblíž Kauflandu.
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Dopravní informace

Autobusová doprava – Ve Světnově
je jedna autobusová zastávka, která
leží v srdci obce. Pravidelně jezdí
spoje do Svratky, Polničky a Žďáru
idos.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni

nad Sázavou.
Vlakové služby – Nejbližší vlakové
nádraží ve Žďáru nad Sázavou nabízí
pravidelné spoje lokálně, i do Brna,
Prahy, a další. Místo pro kolo bude

www.cd.cz/stanice/5437015

možná nutné rezervovat předem.

Taxi – Nejbližší taxislužby se
nacházejí ve Žďáru nad Sázavou.

taxi+company+zdar+nad+sazavou

Navigace – Mapy.cz je
nejpodrobnější mapa zobrazující lesní
stezky, turistické cyklostezky a další
na jejich turistické mapě. Bezplatnou
off-line verzi do systému Android si
můžete stáhnout zde.
mapy-cz.uptodown.com/android
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Restaurace a kavárny

Tisůvka – Skvělá restaurace ve
vedlejší vesnici Cikháj. Vynikající jídlo,
a velmi populární. Lepší je rezervovat
si místo předem! 566 659 007 (3 km)

www.restauracetisuvka.cz

Račín Hotel – Cyklisty velmi oblíbený,
má vlastní pivovar a podává vynikající
jídlo v restauraci nebo na pivní
zahrádce. 724 461 330 (8 km)

www.racin.cz/restaurace-pivovar-vysocina

Polnička Restaurant – Další
oblíbené místo k jídlu, stěny zdobí
vycpaná zvířata. Stravování uvnitř i
venku.

566 629 374 (4 km)
www.restauracepolnicka.cz/?inc=restaurace

Penzion Klokočí, Kadov – Dobré
tradiční jídlo a krásné zahrady. Vnitřní
a venkovní služba. 602 358 480 (20
km)
pension-klokoci.cz/restaurace
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Restaurace a kavárny

Selský Dvůr, Daňkovice – již trochu
dál, ale stojí za výlet a dobrou pověst
kvalitního jídla. 566 664 389
(26 km)
www.selskydvur.net

Pizzerie U Chalupy, Žďár –
Okouzlující pizzerie a restaurace,
dobré jídlo a služby a nádherná
akvária pro pobavení zákazníků.
www.uchalupy.cz

732 332 844 (10 km)

Služby rozvozu pizzy – Nejbližší sídlí
ve Žďáru nad Sázavou. Očekávejte
malý příplatek za dopravu do
Světnova.
pizza+delivery+service+zdar+nad+sazavou

V okolí je mnoho půvabných kaváren a cukráren. Některé jsou ukryty v mnoha
bočních ulicích ve Žďáru nad Sázavou, což poskytuje dokonalou výmluvu pro
zahájení průzkumu. Jednou z mých oblíbených je Café u tety Hany
http://cafeutetyhany.cz/, což je více než kavárna. Je to také místo živé hudby!
Hana je poměrně slavná, jak zjistíte během návštěvy.
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Oblíbená místa v okolí

Zámek Žďár – muzeum, které
dokumentuje život cisterciáckých
mnichů, kteří zde žili, a je
přístupovým bodem do Santiniho
www.zamekzdar.cz

kostela UNESCO na Zelené hoře.
Devět Skal – S výškou 836 metrů je
nejvyšší bod ve Žďárských Vrších.
Stojí uprostřed krásných lesů a na
hlavních cyklistických a nesourodých

https://hill-devet-skal.ceskehory.cz

trasách.

Velké Dářko – je největší jezero
v regionu. Užijte si cyklostezky,
přírodní rezervaci nebo si užijte lenivý
letní den u vody.
www. zdarskypruvodce.cz

Vysočina Aréna – každoročně se zde
konají závody světového poháru
v biatlonu a na horských kolech. Přijďte
si vyzkoušet některé tratě, na kterých
profesionálové každý rok soutěží.

www.vysocina-arena.cz
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Vnitřní aktivity

Plavecké a wellness centrum,
Žďár – Toto moderní zařízení nabízí
něco pro každého. Plavání, žlaby,
relaxační centrum a velmi příjemný
www.sportispo.cz/page.aspx?idtema=5

personál.
Bowling, Žďár – Bowling je
populární sport v celé České
republice. Žďár nabízí výběr ze šesti
různých bowlingových center!

www.bowlingpoint.cz/bowlingovacentra/zdar-nad-sazavou

Multiplexní kino – Místní kina jsou
ve Žďáru a Novém Městě. Cine Star
v Jihlavě je však oblíbený u většiny
místních obyvatel.

www.cinestar.cz/cz/jihlava/domu

City Park, Jihlava – I když existuje
spousta nákupních možností blíže
k Světnovu, ti, kteří potřebují
maloobchodní terapii, obvykle končí
www.citypark.cz

tady, největší centrum svého druhu
v regionu.
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Jízda na kole

Hledáte nápady, které vám
pomohou naplánovat výlety,
procházky po trase a kde se můžete
zastavit na občerstvení? Už

www.korunavysociny.cz/tipy-na-vylet

nehledejte! Vše, co potřebujete, a
ještě více, najdete zde!

Prozkoumejte 108 cyklostezek
v okolí Žďáru nad Sázavou
vytvořených dalšími cyklistickými
nadšenci. Pokrývá silniční kola,

www.bikemap.net/en/l/3061692/

horská kola a městské cyklistické
trasy.

Cestovní část trasy Euro Velo4
pokrývá celkem 5100 km
z francouzského Brestu do
ukrajinského Kyjeva a trasa EV4
www.greenways.cz/EuroVelo

prochází lesy kolem Velkého Dářka.
Půjčovna kol. Ve Vysočina Aréně si
můžete půjčit elektrokola a horská kola
na pár hodin nebo na celý den. Na
místě je také skvělá kavárna.

www.vysocina.bike/test-centrum/sunscaffe-test-centrum

-13-

Kultura

Hrad Pernštejn – jeden
z nejkrásnějších a nejzachovalejších
gotických hradů, který byl použit jako
pozadí v nesčetných filmech. Určitě
www.hrad-pernstejn.cz/cs

hrad navštivte!
Veselý Kopec – okouzlující muzeum
pod širým nebem s hospodářskými
budovami z různých období z celé
Vysočiny. Obdivujte krásu a pozorujte

www.nmvp.cz/cs

tradiční řemesla.

Sklárna Karlov – Tato oblast má
bohatou historii v ručně foukaném
skle. Je smutné, že většina továren je
nyní uzavřena, ale pečlivě se
https://ags-svoboda.cz

podívejte a stále najdete foukače skla
při práci.
Galerie zámek Nové Město – v centru
krásného města se stejným názvem a
vystavujícím rozsáhlé sbírky umění od
nejznámějších umělců v České

www.horackagalerie.cz

republice.
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Zábava pro děti

Rekreační středisko Pilák – Ve
Žďáru nad Sázavou je něco pro
celou rodinu. Je také na určené
hranici mezi Čechami a Moravou.
www.pilak.cz

Vagón Polnička – velmi oblíbené
místo pro celou rodinu s mnoha
atrakcemi pro děti, včetně miniaturní
železnice a mini zoo.
www.vagonpolnicka.cz

Stezka pokladů – na své dovolené
najděte všechny sochy Michala
Olšiaka v regionu. Herní karty a ceny
jsou k dispozici v informačních
www.korunavysociny.cz/tematicke-vylety

centrech.
Centrum Eden – vyzkoušejte různá
tradiční řemesla, nahlédněte do sídla,
naučte se starat se o naši planetu,
navštivte farmu, prohlédněte si pivovar

www.centrumeden.cz

a nakupujte produkty. K dispozici je
také jízda na koni.
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Další tipy na výlety

Koruna Vysočiny poskytuje
nejkomplexnější seznam aktivit
v regionu se spoustou dobrých
nápadů – vynikající stránka!

www.korunavysociny.cz

Turistický průvodce po Vysočině je
dalším webem, který poskytuje tipy
na místa k návštěvě a věci, které
byste měli vidět během vaší
www.vysocina.eu

návštěvy.

Oficiální stránka Žďáru nad Sázavou
poskytne pohled na život ve Žďáru
nad Sázavou a poskytne i další
informace.

www.zdarns.cz

Tento odkaz poskytuje úplný seznam
všech informačních center v regionu.
Nejbližší ke Světnovu jsou centra na
zámku a na náměstí ve Žďáru.

www.vysocina.eu/informacni-centra
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Dárkový poukaz

Jaký lepší dárek byste nabídli rodině nebo přátelům než oddych na Vysočině
•

Naše dárkové poukazy lze vydat elektronicky nebo vytisknout k osobnímu
předání

•

V době nákupu bude vyžadována nevratná záloha

•

Zbytek zaplatíte jako obvykle, až budou potvrzena data rezervace

•

Pro více informací nás prosím kontaktujte
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